
Præcis det rigtige værktøj 
til gård og stald.
Den lille maskine med stor styrke.

1350
1370 
1770

1350 CC 
1350 CX 
1370 CX 
1770 CX



I sagens natur.

LEDSAGERE.
Gør arbejdet også i hverdagen. Gør  
det også selvom det drejer sig om tungt 
arbejde. Bliver stærkere når der kræves 
flere kræfter. Hoftrac® serie 13 og 17  
med et design der er til at leve med.  
Det vil sige en sand ledsager. På  
trods af hvilken som helst udvikling.

1350
1370 
1770



Tag vare på, vær aktiv og høst: 
Det er din produktive vej.

At være landmand bevæger og begejstrer på ny ...

-  med afkast som sikrer midlerne
-  med udbytte som der er fremtid i
-  med vækst som gør flere ting mulige.

Når den mobilitet, som vi har udtænkt, maskinernes fleksibilitet og 
bevægelighed i det daglige arbejde går op i en højere enhed, vokser der 
en ny kvalitet frem: glæden over produkterne som vi i mere end 50 år har 
været fælles om at bringe videre.

AT KOMME VIDERE BETALER SIG: 
AfkAsT som sIkrer mIDlerNe.

VIDERETÆNKNING MOTIVERER OS: 
UDByTTe som Der er fremTID I.

AT KØRE VIDERE GIVER MENING: 
meD væksT som Gør flere  
TING mUlIGe.
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Dybt forankret på alle måder. Takket være det 
særligt  lave tyngdepunkt står 1770eren altid godt 
og sikkert. Alle fire hjul har hele tiden jordkontakt 
og maskinen flytter sig altid med maksimal traktion. 
Ingen kraft går tabt.

En arbejdsplads hvor du er godt tilpas. Noget som 
du bør vænne dig til: opstigningen er lav fra begge 
sider. komfortsædet kan tilpasses til din størrelse og 
vægt. og sidst, men ikke mindst: frirum og oversigt, 
hvor du end kigger hen.

En solid kinematik med enorm løfte- og trækstyrke. 
De to store hydrauliske cylindere har reserver og den 
sammenlagte kinematik er dimensioneret til korte og 
effektive arbejdscyklusser. med dem kan man læsse og 
tømme lasten ualmindeligt hurtigt.

6_7   WeIDemANN WALK AROUND

Helt efter dit eget valg:  
Hoftrac® lavet på bestilling.

1350
1370 
1770

Løftehøjder med en kompakt konstruktion,  
der er overbevisende. De strømlinede læssearme 
er særlig solide og vridningsfaste og understøtter 
præcisionsarbejde. selv ved løftet læssearm er 
arbejdsværktøjet hele tiden i synsfeltet.

Højtydende fremdrift. stor styrke med meget 
rolig gang og lave emisionsværdier takket være en 
optimal afstemning af motor og hydrauliksystemet .

1350 CC 1350 CX 1370 CX 1770 CX

Talrigt tilbehør. Alt efter formålet for indsatsen 
og din forkærlighed for motor, førerplads, dæk og 
arbejdsværktøj kan du sammensætte dette individuelt. 
Den Hoftrac®, som du køber, er altid specialfremstillet.

Testet værktøj som kan skiftes uden at man behøver 
stige ned. Den standardmæssige hydrauliske låsean-
ordning (som option for 1350 CC) og det store udvalg 
af arbejdsværktøj, der kan bruges, gør din Weidemann 
til en fleksibel og yderst produktiv universalmaskine.
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Hvorfor ikke kæde  
tingene sammen:  
fleksibilitet og sikkerhed.

1 Joysticket giver en robust og 
gennemtænkt styring af maskinen. 
ergonomisk, praktisk, tydelig: med kun 
én hånd kan du styre kinematikken og 
kørselsretningen af maskinen uden at 
blive træt. 

2  Vibrationsdæmpet arbejdsplads. 
vibrationer og stød bliver opfanget  
af maskinen. kroppen er beskyttet  
og du kan samtidig arbejde meget 
mere afslappet og koncentreret 
i længere perioder. 

3  Overblik giver spillerum.  
Det store synsfelt, den lave forende og 
de kompakte mål gør det let for føreren 
når som helst at anvende Hoftrac®-ens 
enorme mobilitet.

1 2

4 5
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3
4  Ergonomi som gennemgående princip. 

fordi Hoftrac® fra begyndelsen af skal 
være en god arbejdshjælp for mennesket, 
er det kun logisk at førerhuset har den 
bedst mulige ergonomi. som et forbillede 
for en hel generation af læssere.

5  Sikkerheden har sin bestemte plads. 
fastholdelsessystemet holder føreren 
sikkert på plads på førerpladsen – også 
hvis maskinen vælter eller tipper over.

En massiv og fremspringende 
kontravægt udgør et værn mod 
maskinskader og som afbalancering 
for høj løftekapacitet. På grund af 
det gode resultat med udkragningen er 
hele bagenden – inklusive de forsænket 
indbyggede baglygter – netop beskyttet 
bedst muligt i snævre råderum.

Det gennemtænkte knæk-
pendulled fra Weidemann 
er selve rygraden i 
Hoftrac®-konceptet. 
Alle fire hjul har hele tiden 
jordkontakt. og fordi den 
forreste og bageste vogn 
kan svinge uafhængig af 
hinanden, har hjulene også 
kontinuerligt maksimal traktion.

Fører-beskyttelsestaget, 
der kan tippes i Easy 
Protection-systemet (EPS):  
bæres af fire opretstående 
sikkerhedsstøtter. med 
tilstrækkelig plads for 
komfort-sædet.

Den solide beskyttelses-
anordning kan klappes 
sammen med nogle få 
greb. Teknisk meget vel 
overvejet, let at gøre og 
med en stabil udformning.

Passager på under to 
meter er ikke noget 
problem mere.  
og efter gennemkørslen er 
det roPs/foPs-testede 
fører-beskyttelsestag 
hurtigt sat op igen.
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På alle måder:  
et stærkt energibundt.

1350
1370 
1770

Arbejdsprojektører foran og bagved.  
God sigt og sikkert at arbejde hvornår som 
helst dag eller nat og overalt, hvor mangel 
på belysning hidtil har gjort indsats med 
maskiner besværlig eller helt umulig:  
Din Hoftrac® bliver til en pålidelig døgnet-
rundt-maskine. et rigtigt lysglimt.

Fællesnævneren for Weidemanns succes:  
Det som vi vinder ved forbedringer, kan  
vore kunder vinde i arbejdstidsbesparelse. 

modellerne fra 13 og 17-serien er de bedste 
eksempler på den ubetalelige værdi af kontinuerlig 
forbedringer. Her har vi i løbet af årene investeret 
megen kreativ energi, men i dag er forspringet ikke 
til at indhente. en specialist præsterer netop mere. 

energibundter der er i vedvarende udvikling, således 
at Weidemann-kunder altid er lidt bedre tilpas end  
alle andre kunder. Det er netop firmaets livsopgave.

 

1 Indkørsel: med fuld styrke.

2  Aftipning: med et højt tempo.

Perfekt afpasset proportionel (PZ)-
kinematik hos 1770eren. styrken og 
hastigheden under materialefremføringen 
ved læsning og aflæsning udnyttes hele 
tiden maksimalt: På den måde bliver stor 
løfte- og trækstyrke frigjort vha. en kort 
arbejdsgang. Desuden sikrer systemet  
en parallelføring af læssearmene over  
hele aktionsradiussen.

Weidemann parametre:

•  enkel og sikker håndtering  
via en multifunktionshåndtag.

•  lav forende for frit udsyn  
til arbejdsværktøjet.

•  Højtydende og økonomisk.

•  kompakt udformning.



En teknik som giver 
mening: erfaring, 
testning, innovation.

Bestsellere indgyder altid respekt.  
De kommer tilsyneladende specielt  
tæt på vore kunders idealforestilling. 

stor fremgang kan man kun kalde det, som 
kunderne honorerer med interesse og købelyst. 
Det er kun det som er målestok for kvalitet, 
der tæller. Derfor tager vi virkelig alle forslag 
alvorligt og knytter dem sammen med vores egen 
forestilling om teknik ud fra et nyttesynspunkt,  
og hvad der er let at bruge. 

Det er i de baner, vi tænker, når eftertanke  
bliver til forudseende. og når førsteklasses 
kvalitet bliver til en uovertruffen fordel. 

Begge dele har vi lært af vore kunder.

Bekvemmelighed med sikkerhed. kør helt enkelt frem  
til arbejdsværktøjet, tag det op ved hjælp af hydrauliken,  
mens du sidder i sædet, og enten blokér eller udløs låsen 
med fuldstændig visuel kontakt. en utrolig lettelse i arbejdet.

DE MEST SOLGTE 
MODELLER.
"Også når det drejer sig om maskiner, 
er der noget der hedder kærlighed 
ved første blik: Jeg så vores 1370er, 
prøvekørte den og kunne lide den.  
Og efterhånden har den lille maskine 
med den store styrke vundet alle  
vores hjerter i arbejdsteamet."

A. Micino, Italien 
Frugtavler

Eftersyn, service, værdibevaring. 
Den som vælger at købe en 
Weidemann, profiterer også af 
maskinens store disponibilitet.  
Hver dag. med sikkerhed.

1350
1370 
1770

Førerplads der kan tippes.  
en ukompliceret og hurtig adgang til 
motor, hydrauliksystem og elektronik er 
kundernes favoritegenskab: Du kan selv 
gennemføre eftersyns- og servicearbejde 
og spare både tid og penge.

DEN FULDE STyRKE KAN VED STyRING PR. TOMME MED BREMSE-
INcH-PEDALEN TIMES MED HyDRAULIKEN I LÆSSEARMENE.

Kombineret bremse-inch-pedal. Den mekaniske og hydrauliske bremsen 
pr. tomme („Inchen“) vha. af kun én pedal giver mange fordele: slitagen af 
driftsbremsen holdes signifikant nede, mens du på ethvert tidspunkt kan 
manøvrere maskinen sikkert og præcist – selv med fuld last. 
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Tekniske og økonomiske standarder kan man definere nøjagtigt. 
Weidemanns personlige kvaliteter hører til dels sammen  
med udstyret og med dine individuelle krav. 

samtlige Weidemann CX-modeller efterlader så godt som ingen ønsker  
uden en løsning. De opfylder alle krav og funktioner, byder på en masse 
komfort og opfylder alle de (hydrauliske og drivtekniske) betingelser for  
brug af arbejdsværktøj og værktøj af høj kvalitet.

De personliggør i hver modelserie de versioner, som kunderne i mange år 
har bestilt og ønsket sig. Din konfiguration og udrustning af maskinen har 
vist sig at stå distancen på denne særlige facon og er et godt og praktisk 
beslutningsgrundlag. 

Stærk optræden:  
Der er din Weidemann helt sikker.

1350
1370 
1770

Ren og skær ydeevne:  
Weidemann Classic (CC).
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Alle som værdsætter koncentration 
om det væsentlige, for dem er enhver 
Weidemann Classic-model sikkert 
deres første valg. Den kendes på 
versionens betegnelse CC. Et let  
valg for en ægte Weidemann-mand.

Planlagte omkostningsmål, en præcis driftsprofil og den påviste optimale økonomi 
på lang sigt: Det er Weidemann cc-modellernes virkelighed. 

Det er ikke prisen alene som er afgørende. I dag er maskinernes levetidsomkostninger 
i lige så høj grad et tema, som en smal specialproduktion af landbrugsmaskiner eller 
serviceydelser. 

Ideen med Weidemann CC er opstået udfra erfaringen at CX-modellens standardmæssige 
forskelligartede og rige udstyrspakke ikke er lige vigtig for alle kunder. Af den grund er der 
opstået en egen version, som forbinder den uforændrede førsteklasses Weidemann teknik 
med et stramt basisudstyr og forskelligartede valgmuligheder.

På den måde kan Weidemann-kunder konfigurere modellen på en helt individuel måde ... 
og derved spare en masse penge endnu engang.



Hoftrac® i den daglige drift: 
mere overbevisende kan 
præstation ikke være.

1350
1370 
1770

16_17   WeIDemANN OPTIONER

En praktisk måde at anskue 
tingene på er altid den bedste. 
en maskine som hver dag beviser 
hvad den er fuld af: handlingskraft, 
multitasking og evnen at gå til 
sagen med det samme. med størst 
mulige effektivitet og optimalt 
resultat i løbet af kortest mulige tid.



 

"funktionsdygtighed giver overskud."

Alle tekniske specifikationer i denne brochyre henviser til modelserier, der er testede under mellemeuropæiske driftsbetingelser, og beskriver deres standardfunktioner. Udstyret 
og modellernes samspil i funktionerne samt ekstraudstyret afhænger af den aktuelle model og produktets valgmuligheder samt af de landesspecifikke bestemmelser i salgslandet. 
Illustrationerne kan vise ikke angivne produkter eller produkter, som ikke fås seriemæssigt. Beskrivelser, illustrationer, vægtangivelser og tekniske data er uforpligtende og svarer 
til teknikkens stand på tidspunktet for trykningen. ændringer inden for konstruktionen, udstyr, optik og teknik forbeholdes uden forudgående varsling på grund af den løbende 
videreudvikling af produkter. Hvis du har brug for specialfunktioner, som kun står til rådighed ved brug af ekstra-komponenter og/eller under særlige rammebetingelser, bedes 
du kontakte os! vi besvarer gerne dine spørgsmål og oplyser dig om, hvorvidt og under hvilke forudsætninger til produktet og til omgivelsesbetingelserne der er mulighed 
for specialfunktioner. Hvis du er i tvivl om vore produkters belastningsevne eller virkningsmåde på grund af særlige omstændigheder, anbefaler vi at foretage test under sikre 
rammebetingelser. Afvigelser fra illustrationer eller mål, regnefejl eller ufuldstændigheder i prospektet kan vi ikke udelukke til trods for vor størst mulige omhu. Derfor overtager 
vi ingen garanti for vore oplysningers korrekthed og fuldstændighed i denne brochyre. vi garanterer produkternes problemfrie funktionsdygtighed inden for rammerne for vore 
almindelige forrretningsbetingelser. vi påtager os principielt ingen garanti, der går derudover. en yderligere hæftelse end angivet i vore almindelige forretningsbetingelser er udelukket.

TEKNISKE DATA 1350 cc45 1350 cX45 1350 cX45 kabine 1370 cX50 1370 cX50 kabine 1770 cX50 1770 cX50 kabine

MOTORDATA

Producent Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins Perkins

Motortype 404 D- 22 de 404 D- 22 de 404 D- 22 404 D- 22 404 D- 22 404 D- 22 404 D- 22 

cylinder 4 4 4 4 4 4 4

Max. effekt kW 31,4 31,4 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7

Ved omdr./min. 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

cylindervolumen cm³ 2216 2216 2216 2216 2216 2216 2216

Afkøling vand vand vand vand vand vand vand

ELEKTRISK SySTEM

Driftsspænding V 12 12 12 12 12 12 12

Batteri Ah 77 77 77 77 77 77 77

Dynamo A 65 65 65 65 65 65 65

VÆGT

Driftsvægt (standard) kg 2550 2740 2870 2780 2880 2810 2950

Maks. løftekraft daN 2743 2743 2743 2743 2743 3229 3229

Tiplast i skovlen (efter Iso 8313)

Løftekonstruktion 
horisontalt / maskine lige

kg 1689 1972 2083 1997 2120 1687 1856

Løftekonstruktion  
horisontalt / maskine knækket

kg 1361 1563 1743 1604 1786 1362 1522

Tiplast pallegaffel (efter Iso 8313)

Løftekonstruktion  
horisontalt / maskine lige

kg 1342 1556 1653 1575 1673 1353 1458

Løftekonstruktion  
horisontalt / maskine knækket

kg 1074 1249 1375 1265 1425 1092 1203

KØRETØJSDATA

Kørehastighed (option) km/h 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (30) 0 – 20 (28) 0 – 20 (28) 0 – 20 (28) 0 – 20 (28)

Brændstofindhold l 50 50 50 50 50 53 53

Hydraulikolie l 30 30 30 30 30 30 30

HyDRAULISK SySTEM

Kørehydraulik

Transportmængde l/min 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8

Arbejdstryk bar 360 360 360 450 450 450 450

Arbejdshydraulik

Transportmængde l/min 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4

Arbejdstryk bar 210 210 210 210 210 210 210
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ændringer uden forudgående varsling forbeholdes. Ingen garanti for oplysningernes korrekthed. Afgørende er udtrykkeligt den indgåede aftale.

1350
1370 
1770

STANDARDUDSTyR  
STANDARDUDFØRELSE

1350 cc 1350 cX 1370 cX 1770 cX

DREV

Hydrostatisk firehjulstræk

Weidemann akse T94 – –

Planetaksel PA940 – –

Fordelergear og kardanaksel

Dæk 10.0/75 - 15.3 AS ET80 inkl. vendefælger

Dæk 10.0/75 - 15.3 AS ET40 inkl. vendefælger

Differentialspærre 100 % elektrisk-hydraulisk  
kan tilkobles ved for- og bagaksel

HyDRAULIK

Enhåndsstyring med flydestilling  
på højre side ved siden af sædet

Multifunktionshåndtag

Hydraulikoliekøler 

Hydrauliktilslutning foran DN12

Mekanisk hurtigskiftesystem  
for arbejdsværktøj (Hv-design)

– – –

Hydraulisk hurtigskiftesystem  
for arbejdsværktøj

Fuldt hydraulisk knæk-pendulstyring

FØRERPLADS

Fører-beskyttelsestag med fastholdelsessystem  
roPs og foPs-testet

Komfortkabine med opvarmning og ventilation –

Vinduesvisker foran og bagved –

Førerpladsen kan vippes til siden

Komfortsæde med sikkerhedssele affjedret – – –

Komfortsæde med sikkerhedssele fuldt affjedret, højdejusterbart

Arbejdsprojektører foran

Arbejdsprojektører bagved

Brændstofindikator

Driftstimetæller

Belysningsanlæg iht. den tyske færdselslov

Synsgodkendelse til vejkørsel

ANDET

Batteri-skilleafbryder

    serie 
    option

* standarddæk

BREDDE /  
VENDT mm

1350 cc45 1350 cX45 1350 cX45 
kabine

1370 cX50 1370 cX50 
kabine

1770 cX50 1770 cX50 
kabine

10.0 / 75 - 15.3 AS ET80 1044* / 1380* 1044* / 1380* 1044* / 1380* 1044* / 1380* 1044* / 1380* 1044 / 1380 1044 / 1380

10.0 / 75 - 15.3 AS ET40 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120* / 1300* 1120* / 1300*

10.0 / 75 - 15.3 AS ET-5 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210

11.5 / 80 - 15.3 AS ET40 – – – 1160 / 1340 1160 / 1340 1160 / 1340 1160 / 1340

15.0/55 - 17 AS ET0 – – – 1300 1300 1300 1300

31 x 15.5 - 15 AS ET0 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320

31 x 15.5 - 15 AS ET-37 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

10 x 16.50 EM ET40 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300 1120 / 1300

12 x 16.50 EM ET45 – – – 1150 / 1350 1150 / 1350 1150 / 1350 1150 / 1350

31 x 15.5 - 15 EM ET0 – – – 1320 1320 1320 1320

31 x 15.5 - 15 EM ET-37 – – – 1400 1400 1400 1400

Tvillingdæk  
10.0/75 - 15.3 AS

1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650

 MÅL mm 1350 cc45 1350 cX45 1350 cX45 
kabine

1370 cX50 1370 cX50 
kabine

1770 cX50 1770 cX50 
kabine

A Totallængde* 4523 (4869) 4563 (4909) 4563 (4909) 4563 (4909) 4563 (4909) 4719 4719

B Samlet længde uden skovl 3546 (3889) 3586 (3929) 3586 (3929) 3586 (3929) 3586 (3929) 3743 3743

c Aksemidte indtil skovledrejepunkt 560 (1015) 560 (1015) 560 (1015) 560 (1015) 560 (1015) 722 722

D Hjulstand 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732

E Overskydende bagende 1142 1182 1182 1182 1182 1182 1182

F Højde 2225 2225 2240 2225 2240 2225 2240

Højde inkl. fører-beskyttelsestag, 
sammenklappelig

2339 2339 – 2339 – 2339 –

Højde inkl. klapbar  
fører-beskyttelsestag  
sammenklappelig, klappet

1823 1823 – 1823 – 1823 –

H Sædehøjde 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245

J Samlet arbejdshøjde* 3687 (4045) 3687 (4045) 3687 (4045) 3687 (4045) 3687 (4045) 3927 3927

K Max. højde skovledrejepunkt 3000 (3197) 3000 (3197) 3000 (3197) 3000 (3197) 3000 (3197) 3194 3194

L Overlæsningshøjde* 2681 (2878) 2681 (2878) 2681 (2878) 2681 (2878) 2681 (2878) 2865 2865

M Læssehøjde* 2024 (2233) 2024 (2233) 2024 (2233) 2024 (2233) 2024 (2233) 2283 2283

N Rækkevidde ved M* 339 (593) 339 (593) 339 (593) 339 (593) 339 (593) 496 496

O Skovledybde* 89 (138) 89 (138) 89 (138) 89 (138) 89 (138) 150 150

P Samlet bredde 1044 1044 1044 1044 1044 1124 1124

q Sporbredde 780 780 780 780 780 860 860

S Fri plads til jorden 250 250 250 250 250 250 250

T Maksimal radius* 2879 (3034) 2879 (3034) 3124 (3270) 2879 (3034) 3124 (3270) 3419 3419

U Radius ved ydre kant 2531 2531 2792 2531 2792 3011 3011

V Indre radius 1327 1327 1615 1327 1615 1812 1812

W Knækvinkel 50° 50° 44° 50° 44° 40° 40°

X Vinkel for tilbagerulning  
ved max. løftehøjde*

43° (65°) 43° (65°) 43° (65°) 43° (65°) 43° (65°) 56° 56°

y Max. læssevinkel* 43° (42°) 43° (42°) 43° (42°) 43° (42°) 43° (42°) 37° 37°

Z Vinkel tilbagerulning ved jorden* 52° (57°) 52° (57°) 52° (57°) 52° (57°) 52° (57°) 50° 50°

* værdier med letgodsskovl         værdier i ( ) meter løftehøjde



24_25   WeIDemANN TRADITION

Førsteklasses pulver-
overfladebehandling.  
vores mål er kvalitet som varer  
ved. og er vedvarende for alle.

Ægte kvalitet helt igennem. 
førsteklasses materiale med en 
styrke der stadigvæk har reserver. 
Det vil sige Weidemann.

Traditionel og fremtidsorienteret. 
Det bedste til hver en tid.

De respektive maskiner der gengives her kan eventuelt ikke levereres eller er ikke godkendte i alle lande.

HOFTRAc® Maks. motoreffekt Driftsvægt Maks. tiplast skovl Bredde standard

1130 cX30 18,5 kW 1530 kg 776 kg 850 mm

1140 cX30 18,5 kW 1550 kg 798 kg 850 mm

1160 cc30 18,5 kW 1910 kg 905 kg 1044 mm

1160 cc35 24,4 kW 2060 kg 994 kg 1044 mm

1230 cX30 18,5 kW 1920 kg 1064 kg 900 mm

1230 cX35 24,6 kW 1950 kg 1126 kg 900 mm

1240 cX35 LP 24,4 kW 1840 kg 1118 kg 970 mm

1240 cX35 24,6 kW 2080 kg 1158 kg 970 mm

1250 cc35 24,6 kW 2170 kg 1057 kg 1044 mm

1250 cX35 24,6 kW 2290 kg 1262 kg 1044 mm

1250 cX35 kabine 24,6 kW 2550 kg 1562 kg 1044 mm

1350 cc45 31,4 kW 2550 kg 1689 kg 1044 mm

1350 cX45 31,4 kW 2700 kg 1972 kg 1044 mm

1350 cX45 kabine 31,4 kW 2870 kg 2083 kg 1044 mm

1370 cX50 35,7 kW 2780 kg 1997 kg 1044 mm

1370 cX50 kabine 35,7 kW 2880 kg 2120 kg 1044 mm

1770 cX50 35,7 kW 2740 kg 1687 kg 1120 mm

1770 cX50 kabine 35,7 kW 2950 kg 1856 kg 1120 mm

HJULLÆSSERE

2070 cX50 LP 35,7 kW 3270 kg 2300 kg 1415 mm

2070 cX80 LP 58,0 kW 3360 kg 2413 kg 1415 mm

2070 cX50 35,7 kW 3630 kg 2585 kg 1415 mm

2070 cX80 58,0 kW 3730 kg 2688 kg 1415 mm

3070 cX60 LP 45,0 kW 4390 kg 2851 kg 1538 mm

3070 cX80 LP 58,0 kW 4390 kg 2851 kg 1538 mm

3070 cX60 45,0 kW 4660 kg 3009 kg 1580 mm

3070 cX80 58,0 kW 4660 kg 3009 kg 1580 mm

4070 cX80 LP 58,0 kW 5230 kg 3002 kg 1750 mm

4070 cX80 58,0 kW 5480 kg 3356 kg 1750 mm

4070 cX100 74,5 kW 5730 kg 3766 kg 1750 mm

8080 cX120 88,0 kW 8400 kg 5400 kg 2240 mm

TELESKOPLÆSSERE

2070 cX50 LP T 35,7 kW 3750 kg 2090 kg 1415 mm

2070 cX80 LP T 58,0 kW 3860 kg 2209 kg 1415 mm

2070 cX50 T 35,7 kW 3970 kg 2291 kg 1415 mm

2070 cX80 T 58,0 kW 4090 kg 2457 kg 1415 mm

3070 cX60 LP T 45,0 kW 4910 kg 2634 kg 1538 mm

3070 cX80 LP T 58,0 kW 4910 kg 2634 kg 1538 mm

3070 cX60 T 45,0 kW 5210 kg 2713 kg 1580 mm

3070 cX80 T 58,0 kW 5210 kg 2713 kg 1580 mm

4070 cX80 T 58,0 kW 5580 kg 3315 kg 1750 mm

4070 cX100 T 74,5 kW 5800 kg 3571 kg 1750 mm

T4512 cc35 22,6 kW 2530 kg 1200 kg (Nyttelast) 1560 mm

T6025 cc70 50,0 kW 4730 kg 2500 kg (Nyttelast) 1960 mm
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Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45–49
34519 Diemelsee-Flechtdorf 
Tyskland 
Tlf. +49 (0)5633 609-0
Fax +49 (0)5633 609-666
info@weidemann.de
www.weidemann.de

Vi anser det for at være en kontinuerlig opgave, at holde hvad 
vore produkter og serviceprogrammer lover: 

Driftssikkerhed, pålidelighed, kvalitet, reaktionshastighed, 
fleksibilitet og innovationsevne.

Alle kompaktmaskiner af mærket Weidemann beviser deres 
præstationsevne også dér, hvor andre er nødt til at melde pas. 
Vore produkter overbeviser i kraft af kvalitet, styrke, pålidelig 
hydraulik, kompakthed, innovativ teknik, maksimal produktivitet 
og driftspålidelighed. 
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